
CONVOCATÓRIA	  
	  
	  
Nos	  termos	  do	  n.º	  1	  do	  artigo	  18.º	  dos	  Estatutos	  bem	  assim	  como	  dos	  n.ºs	  1,	  2,	  3	  e	  4	  do	  artigo	  2.º	  do	  
Regulamento	  Interno	  da	  associação	  Campo	  Aberto,	  convoco	  todos	  os	  associados	  no	  pleno	  uso	  dos	  seus	  
direitos	   para	   a	   Assembleia	   Geral	   Ordinária	   relativa	   ao	   ano	   de	   2017,	   a	   realizar	   no	   próximo	   dia	   18	   de	  
março	  de	  2017,	  sábado,	  às	  14:30,	  na	  sede	  de	  trabalho	  da	  associação,	  na	  rua	  de	  Santa	  Catarina,	  n.º	  730-‐
2.º,	   no	   Porto.	   Caso	   à	   hora	   indicada	   não	   estejam	   presentes	   pelo	  menos	  metade	   dos	   associados	   com	  
direito	   a	   voto,	   a	   Assembleia	   Geral	   realizar-‐se-‐á,	   nos	   termos	   do	   n.°	   1	   do	   artigo	   3.°	   do	   Regulamento	  
Interno,	  meia	  hora	  mais	  tarde,	  com	  qualquer	  número	  de	  associados	  presentes.	  
É	  a	  seguinte	  a	  ordem	  de	  trabalhos:	  
1:	  	  	  Informações	  	  	  
2:	  	  	  Aprovação	  da	  ordem	  de	  trabalhos	  	  
3:	  	  	  Apresentação	  e	  aprovação	  do	  relatório	  de	  atividades	  relativo	  a	  2016	  	  
4:	  	  	  Apresentação	  e	  aprovação,	  precedida	  da	  leitura	  do	  parecer	  do	  Conselho	  Fiscal,	  	  
	   	   do	  relatório	  de	  contas	  relativo	  a	  2016	  	  
5:	  	  	  Apresentação	  do	  balanço	  do	  número	  de	  associados	  
6:	  	  	  Apresentação	  das	  listas	  candidatas	  aos	  órgãos	  sociais	  para	  o	  biénio	  	  2017-‐2018:	  Direcção	  (sua	  

composição,	  plano	  de	  ação	  e	  respetivo	  orçamento),	  Mesa	  da	  Assembleia	  Geral	  e	  Conselho	  
Fiscal.	  	  

7:	  	  	  Votação	  e	  apuramento	  de	  resultados	  
8:	  	  	  Outros	  assuntos	  de	  interesse	  da	  associação,	  campanhas	  em	  curso,	  atividades	  próximas.	  Publicação	  
do	  livro	  sobre	  a	  campanha	  50	  espaços	  verdes	  em	  perigo	  e	  a	  preservar	  e	  reativação	  dessa	  campanha.	  	  
9:	  	  	  Leitura	  e	  aprovação	  da	  ata	  da	  AG.	  	  
	  
Nos	  termos	  do	  n.º	  2	  do	  artigo	  2.º	  do	  Regulamento	  Interno,	  convidam-‐se	  os	  associados	  a	  formularem	  
propostas	  de	  assuntos	  a	  serem	  discutidos	  na	  Assembleia	  Geral	  convocada,	  terminando	  o	  prazo	  para	  as	  
enviar	  à	  associação	  em	  15	  de	  fevereiro	  de	  2017.	  Nos	  termos	  do	  n.º	  3	  do	  artigo	  2.º	  do	  mesmo	  
Regulamento,	  os	  assuntos	  propostos	  serão	  necessariamente	  debatidos	  no	  ponto	  «Informações»	  da	  
Ordem	  de	  Trabalhos	  quando	  as	  propostas	  tenham	  sido	  subscritas	  por	  um	  mínimo	  de	  5	  sócios.	  
	  
Convidam-‐se	  igualmente	  os	  associados,	  nos	  termos	  do	  artigo	  14.º,	  n.º	  1,	  do	  Regulamento	  Interno,	  a	  
apresentar	  listas	  candidatas	  a	  um	  ou	  a	  vários	  dos	  órgãos	  sociais	  a	  eleger	  nesta	  Assembleia	  Geral.	  Para	  
esse	  efeito	  é	  o	  seguinte	  o	  calendário	  eleitoral:	  expedição	  desta	  convocatória,	  o	  mais	  tardar	  em	  18	  de	  
janeiro	  de	  2017;	  apresentação	  de	  listas	  candidatas,	  pelos	  sócios	  interessados,	  o	  mais	  tardar	  em	  18	  de	  
fevereiro	  de	  2017;	  divulgação	  de	  listas	  candidatas	  aos	  associados,	  pela	  Direcção,	  o	  mais	  tardar	  em	  4	  de	  
março	  de	  2017.	  Os	  interessados	  em	  apresentar	  candidaturas	  deverão	  consultar	  o	  Regulamento	  Interno	  
da	  associação	  e	  proceder	  de	  acordo	  com	  as	  respetivas	  disposições.	  
Veja-‐se:	  	  
	  
http://www.campoaberto.pt/wpcontent/uploads/2009/05/Regulamento_interno.pdf	  
(se	  tiver	  dificuldade	  em	  aceder,	  tente:	  http://tinyurl.com/reginternoca)	  
e	  
http://www.campoaberto.pt/wp-‐content/uploads/2014/06/estatutos.pdf	  
	  
	  
Porto,	  18	  de	  janeiro	  de	  2017	  
	  
O	  Presidente	  da	  Mesa	  da	  Assembleia	  Geral,	  
	  
	  
	  
	  
Vítor	  Manuel	  Rodrigues	  da	  Silva	  


